
 

 

Gdańsk, dnia 4 maja 2021 r. 

Ldz. 04/05/2021 

 

 

Sz.P. Krzysztof Kwiatkowski 

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej 

 

Sz.P. Aleksander Pociej 

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

 

Senat RP 

 

Szanowni Panowie Przewodniczący, 
 

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) to organizacja zrzeszająca ponad sto 

przedsiębiorstw z rynku finansowego, w tym reprezentujących sektor bankowy, instytucji pożyczkowych, 

pośrednictwa finansowego, ubezpieczeń, zarządzających wierzytelnościami, zarządzających informacją 

gospodarczą, firmy oferujące produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platform 

crowdfundingowych, doradztwa strategicznego i prawnego. ZPF to także od 1999 roku aktywna 

merytorycznie strona społeczna procesu legislacyjnego, zarówno na poziomie polskim jak i europejskim. 

 

W związku z trwającym procesem legislacyjnym ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy 

– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 384), dalej jako 

„Ustawa”, w niniejszym piśmie pragniemy przedstawić kilka istotnych wątpliwości związanych  

z przedmiotową regulacją.  

 

1.  Zawiadomienie o braku możliwości uczestniczenia w rozprawie zdalnej 

(art. 4 pkt 1 – zmieniany art. 15zzs1 ust. 2)  

 

Problematyczny wydaje się zapis stanowiący, że strona lub osoba wezwana musi zawiadomić sąd  

o braku możliwości uczestniczenia w rozprawie zdalnie na aż 7 dni przed rozprawą.  

 

Rozwiązanie to koliduje z art. 149 § 2 k.p.c., ze względu na to, że sąd może zawiadomić o posiedzeniu na 

7 dni przed posiedzeniem, w wyniku czego strona będzie pozbawiona możliwości dokonania takiego 

zawiadomienia. 

 

2.  Posiedzenia niejawne 

(art. 4 pkt 2 – uchylenie art. 15zzs3)  

 

W zakresie wyznaczania posiedzeń zdalnych bądź posiedzeń niejawnych wskazać należy, iż uchylenie 

art. 15zzs3 - wobec czego zarówno w pierwszej instancji, jak i postępowaniu apelacyjnym sprawa 

zawsze będzie mogła zostać skierowana na posiedzenie niejawne - pozbawi strony możliwości złożenia 

wiążącego wniosku o przeprowadzenie rozprawy.  



 

 

Nie została przy tym zauważona (brak takiej informacji w toku dotychczasowego procesu legislacyjnego 

niniejszej regulacji) praktyka polegająca na nadmiernym wykorzystywaniu, nadużywaniu wskazanego 

przepisu przez strony.  

  

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 45 ust. 2 Konstytucji RP, wyłączenie jawności rozprawy może 

nastąpić tylko ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu 

na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. W ocenie ZPF, zachodzi wysoka 

obawa nadużywania zasady wyznaczania posiedzeń niejawnych, a tym samym nadmierne wyłączanie 

możliwości uczestniczenia przez strony w rozprawie. 

 

3.  Adres e-mail i numer telefonu pełnomocnika 

(art. 4 pkt 4 – nowa treść art. 15zzs9 ust. 1)  

 

W ocenie ZPF - reprezentującego wiele dużych kancelarii prawnych, o często skomplikowanej 

strukturze organizacyjnej i dużej liczbie obsługiwanych spraw - ważne jest, aby wskazany w tym 

przepisie adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu wykorzystywane były tylko i wyłącznie we 

wskazanym w uzasadnieniu projektu Ustawy celu, a więc w ścisłym związku z rozprawami 

przeprowadzanymi w trybie zdalnym, na potrzeby przesyłania linków do rozprawy oraz zawiadamiania 

o nieoczekiwanych zmianach, np. opóźnieniu wokandy w danym dniu.  

 

W szczególności istotne jest, aby wskazane dane kontaktowe nie migrowały w systemach sądowych  

i nie były wykorzystywane we wszelkich możliwych okolicznościach.  

 

Dodatkowo sugerujemy usunięcie wyrazu „do doręczeń” po słowach „podaje się adres poczty 

elektronicznej”. Oceniamy, że w obecnej wersji Ustawy, gdzie doręczenia mają być dokonywane 

poprzez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych, sformułowanie „do doręczeń” nie odzwierciedla 

obecnego celu regulacji i tworzyć może niepotrzebne wątpliwości co do charakteru i zastosowania 

wskazanych danych kontaktowych, a także skutków jakie wywoływać będą wiadomości wysyłane na 

wskazane dane kontaktowe. 

 

4.  Doręczenia poprzez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych 

(art. 4 pkt 4 – nowa treść art. 15zzs9 ust. 2 – 5)  

  

ZPF pragnie podnieść, że wprowadzenie - jako podstawy do wymiany korespondencji - systemu 

informatycznego, przed jego przetestowaniem oraz przeszkoleniem zainteresowanych podmiotów, 

zdaje się być czynnością niezwykle ryzykowną. Wydaje się, że w pierwszej kolejności należałoby 

stworzyć ramy do wprowadzenia zmian ustawowych, przetestować zaproponowane rozwiązanie,  

a dopiero następnie uregulować zmiany ustawą. W naszej ocenie korzystanie z Portalu Informacyjnego 

Sądów Powszechnych – narzędzia niededykowanego do doręczeń, nieposiadającego rozwiązań 

chroniących strony i pełnomocników przed pominięciem korespondencji sądowej, do czasu 

wprowadzenia systemu informatycznego dedykowanego do obsługi spraw sądowych - wiązać się będzie 

ze znacznymi utrudnieniami nie tylko dla profesjonalnych pełnomocników, ale również dla samych 

stron.  



 

 

Kontrolowanie powiadomień z Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych (mając na uwadze ilość 

spraw zarejestrowanych przez pełnomocnika w systemie, ilość innych powiadomień niekoniecznie 

związanych z doręczeniem, brak możliwości powiadomienia ze strony Portalu, iż za kilka dni upłynie 

termin na odebranie korespondencji), wymagać będzie zatrudnienia dodatkowego personelu przez 

profesjonalnych pełnomocników, przeszkolenia personelu w zakresie obsługi Portalu, co tym samym 

wiąże się z przerzuceniem wszelkich kosztów z tym związanych na pełnomocników. Powyższe 

skutkować będzie wzrostem kosztów obsługi prawnej, którą poniosą ostatecznie obywatele. 

 

Co należy podkreślić, istotą zmian dokonywanych w procesie zawsze winno być bezpieczeństwo 

uczestników postępowania, przyspieszenie postępowania oraz obniżenie kosztów postępowania, co 

przyczyni się do zwiększenia dostępności prawa dostępu do sądu, a co za tym idzie - prawa do 

rzetelnego procesu w sprawie cywilnej. Zaproponowane zmiany skutkować będą kolejno: zwiększeniem 

się kosztów obsługi spraw przez profesjonalnych pełnomocników, jednostronnym przerzuceniem 

kosztów zapewnienia bezpieczeństwa i digitalizacji postępowania cywilnego na profesjonalnych 

pełnomocników, ale także ograniczeniem prawa do sądu (w zakresie wskazanej powyżej niejawności). 

 

Zdaniem ZPF, dla skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemu doręczeń poprzez Portal 

Informacyjny Sądów Powszechnych, niezbędne jest zachowanie poniższych warunków 

funkcjonowania systemu: 

1. Obecnie pełnomocnik profesjonalny po otrzymaniu pisma drogą papierową, pozyskuje wiedzę na 

temat sygnatury akt sprawy i na tej podstawie może złożyć na Portalu Informacyjnym wniosek  

o nadanie mu dostępu do danej sprawy. Po wprowadzeniu proponowanej regulacji, zakładającej 

niemal całkowite przeniesienie procesu doręczeń z papieru do wersji elektronicznej, niezbędne 

jest wprowadzenie systemu, w ramach którego dostęp do sprawy powinien być nadawany 

automatycznie po pojawieniu się pełnomocnika w sprawie, a więc niezwłocznie po wpływie 

i zarejestrowaniu pozwu. 

2. W związku z tym, że nowa regulacja ma mieć zastosowanie także do postępowań w toku, 

profesjonalni pełnomocnicy powinni uzyskać dostępy do spraw, w których występują, w sposób 

automatyczny, jeszcze przed dniem wejścia w życie omawianej regulacji. W przeciwnym razie 

pełnomocnicy zostaną pozbawieni możliwości dostępu do spraw, w szczególności po przekazaniu 

spraw z EPU (w starych sprawach), w postępowaniach odwoławczych itp. 

3. Oceniamy, że niezbędne stanie się wyodrębnienie i oznaczenie w Portalu Informacyjnym tych 

dokumentów, które mają być doręczone. Mowa o jednoznacznym odróżnieniu pism 

podlegających doręczeniu w trybie KPC (pisma procesowe, zawiadomienia, wezwania  

i orzeczenia), od pozostałych dokumentów i informacji, które licznie pojawiają się w systemie 

portali informacyjnych (np. notatki służbowe, korespondencja sędziego z sekretariatem, 

zarządzenia nie podlegające doręczeniu itp.). Celem jest umożliwienie profesjonalnemu 

pełnomocnikowi identyfikacji i dotarcia do tej części informacji pojawiających się na portalach,  

z którą ustawa wiązać będzie skutek doręczenia. Zasadne jest wyodrębnienie i oznaczenie tych 

dokumentów zarówno na poziomie Portalu Informacyjnego (osobna zakładka albo odrębne 

oznaczenie tych dokumentów), ale także na etapie mailowego zawiadomienia, które 

pełnomocnik otrzymuje z systemu. 



 

 

4. Użytkownik Portalu powinien mieć udostępnioną i widoczną na Portalu zarówno datę 

zamieszczenia dokumentu podlegającego doręczeniu (od której to daty liczony będzie termin 

14 dni na podjęcie korespondencji), jak i datę odbioru pisma przez stronę lub datę skutku 

doręczenia w przypadku niepodjęcia korespondencji w terminie 14 dni od jej umieszczenia na 

Portalu (od których to dat liczone będą z kolei standardowe dla danej korespondencji terminy). 

5. Jednocześnie zwracamy uwagę na ograniczenia Portalu Informacyjnego, które narażają strony na 

bezskuteczny upływ 14-dniowego terminu, po którym następuje fikcja doręczenia 

korespondencji. By zapewnić kontrolę nad terminem doręczeń (jak w przypadku doręczeń za 

pośrednictwem Poczty Polskiej), system powinien wysyłać przypomnienia co najmniej 7 dni 

od dnia umieszczenia pisma w systemie, bądź przypomnienie o bliskim upływie 14-dniowego 

terminu. 

6. Konstrukcja systemu teleinformatycznego obsługującego Portal Informacyjny powinna 

umożliwiać łączenie się z nim systemów teleinformatycznych funkcjonujących w kancelariach 

prawnych (otwartość na API).  

7. Zakładamy, że odbiór korespondencji możliwy będzie również z poziomu portalowego konta 

zależnego. 

8. Rekomendujemy doprecyzowanie, że momentem odbioru korespondencji jest nie sam 

moment zalogowania się do portalu czy otwarcia danej sprawy, ale precyzyjnie moment podjęcia 

konkretnej korespondencji (otwarcie/pobranie pliku zawierającego dokument podlegający 

doręczeniu). 

9. W celu ochrony podstawowych praw obywatelskich przysługujących także profesjonalnym 

pełnomocnikom, rekomendujemy wprowadzenie systemu, w ramach którego pełnomocnik 

będzie miał możliwość zgłaszania do systemu Portali Informacyjnych (do wszystkich apelacji 

jednocześnie) zawiadomienia o urlopie lub niezdolności do pracy z powody choroby 

(szczególnie w okresie epidemii). W okresie tym bieg terminu na odbiór korespondencji byłby 

zawieszony lub nie rozpoczynałby się.  

10. Rekomendujemy wprowadzenie takich zmian w systemie, aby zamieszczanie na Portalach 

Informacyjnych dokumentów podlegających doręczeniu nie następowało w niedziele i święta, 

a więc w dni wolne od pracy, tak jak obecnie nie dokonuje się w takich dniach doręczeń 

korespondencji papierowej. 

11. Niezbędne jest ujednolicone w skali całego kraju zasad działania sądów korzystających  

z Portali, w szczególności sposobu wprowadzania informacji i nazewnictwa dokumentów, 

tak aby nazwa odpowiadała charakterowi prawnemu danego dokumentu. Obecnie obserwujemy 

wielorakość sposobów postępowania, które regulowane są w głównej mierze zarządzeniami 

prezesów poszczególnych sądów oraz wykształconą w danym sądzie praktyką.  

12. Dotychczasowe doświadczenia w korzystaniu z systemów teleinformatycznych obsługujących 

postępowania sądowe (e-Sąd, Portal Informacyjny) wskazują, że często strona postępowania ma 

zablokowaną możliwość działania z uwagi na kwestie techniczne leżące po stronie sądów. 

Wszelkie postoje i spowolnienia systemu, a w szczególności okresy awarii i prac technicznych 

skutkować powinny zawieszeniem lub zatrzymaniem rozpoczęcia się biegu terminu na 

podjęcie korespondencji zamieszczonej na Portalu. 

13. W sytuacji, gdy na portalu zamieszczane będą także pliki udostępniane przez strony postępowań, 

dodatkowo zwiększa się waga zabezpieczeń antywirusowych po stronie systemu Portali 



 

 

Informacyjnych Sądów Powszechnych, tak aby system ten nie stał się pośrednikiem  

w przekazywaniu złośliwego oprogramowania, ani sam nie stał się jego ofiarą.  

 

5.  Elektroniczna wersja pisma wraz z cyfrowym odwzorowaniem załączników 

(art. 4 pkt 4 – art. 15zzs9 ust. 6)  

 

Zgodnie z przyjętym przez Sejm art. 15zzs9 ust. 2 i ust. 6 (z uwzględnieniem uzasadnienia do obu 

przepisów), sąd ma doręczać profesjonalnym pełnomocnikom pisma w postaci elektronicznej wraz  

z cyfrowym odwzorowaniem załączników za pośrednictwem Portalu Informacyjnego. Postać 

elektroniczna pism, którą sąd wykorzysta w celu doręczenia, ma być załączana przez profesjonalnych 

pełnomocników do pism procesowych, które podlegają doręczeniu drugiej stronie przez sąd. 

 

Do pism procesowych, które podlegają doręczeniu drugiej stronie przez sąd należą m.in. odpisy 

pozwów/wniosków inicjujących postępowanie, lub też pisma wymienione w art. 132 § 11 k.p.c. (pozew 

wzajemny, apelacja, skarga kasacyjna, zażalenie, sprzeciw od wyroku zaocznego, sprzeciw od nakazu 

zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, wnioski o zabezpieczenie powództwa, skargi o wznowienie 

postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i skargi na 

orzeczenia referendarza sądowego). 

 

Poniżej prezentujemy aspekty, które przemawiają za zasadnością rezygnacji z omawianej 

regulacji i tym samym skreśleniem art. 15zzs9 ust. 6: 

1. Nałożenie na stronę procesu, która ustanowiła profesjonalnego pełnomocnika wymogu 

przedkładania dodatkowego załącznika zawierającego cyfrowe odwzorowanie pisma 

procesowego, jest dodatkowym ciężarem procesowym służącym wyłącznie „usprawnieniu” 

obsługi postępowania od strony administracyjnej.  

2. Należy zadać sobie pytanie, czy same sądy są technicznie gotowe na odbiór różnorakich 

nośników danych (odtwarzacze CD/DVD, otwarte porty USB, czytniki kart SD itd.). Obecnie 

niejednokrotnie do kancelarii prawnych trafiają z sądów sygnały, że te nie mają możliwości 

odczytu nośników danych załączanych do pism procesowych, a nawet miewają problemy  

z dostępem do sieci Internet celem weryfikacji danych podmiotu, np. w Krajowym Rejestrze 

Sądowym.  

3. Ustawa nie precyzuje na jakim nośniku powinien zostać złożony dodatkowy odpis pisma  

w postaci elektronicznej, co w praktyce może spowodować duży chaos organizacyjny,  

a w przypadku złej woli uczestnika postępowania - nawet jego obstrukcję, np. poprzez 

przedkładanie cyfrowego odwzorowania pisma procesowego wraz z załącznikami na nośnikach, 

które już albo jeszcze nie są w powszechnym użytku (np. dyskietki 3,4 cala, karty microSD, karty 

pamięci o standardzie UFS, płyty blue-ray). Przedłożenie na takim nośniku odwzorowania 

cyfrowego pisma, wydaje się spełniać wymogi przepisu, przy jednoczesnym faktycznym braku 

możliwości jego odczytania (przykład - dyskietki 3.5 cala) przez pracownika sądu, a co za tym 

idzie zaimplementowania pisma do systemu informatycznego. Ewentualne pozostawienie 

przedmiotowego ust. 6 powinno zatem zostać powiązane z formalnym określeniem 

formatu „pisma w postaci elektronicznej” i „cyfrowego odwzorowania załączników” oraz 



 

 

nośnika, na których pismo i załączniki w takiej zdigitalizowanej formie mają być 

utrwalane. 

4. Zmiana przewiduje, że do sądów spływać zaczną każdego dnia tysiące nośników danych 

obarczonych ryzykiem zawierania złośliwego oprogramowania, które to oprogramowanie 

może w sposób bardzo negatywny wpływać na stabilność funkcjonowania wszystkich sądowych 

systemów teleinformatycznych.  

5. Obawiamy się licznych przypadków wydłużenia postępowania w sytuacji, gdy dojdzie do 

uszkodzenia nośnika (np. z winy operatora pocztowego). Uszkodzenia fizyczne nośników czy 

też brak możliwości odczytu zawartych na nich danych skutkować może przedłużaniem się 

postępowania oraz trudnościami w ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za tego typu stan 

rzeczy. Profesjonalni pełnomocnicy mogą być często obarczani winą za wszelkie przypadki braku 

możliwości odczytu przekazanego nośnika, co skutkować może także negatywnymi 

konsekwencjami procesowymi dla reprezentowanych stron postępowań.  

6. Wprowadzany obowiązek znacznie przyczyni się do wzrostu kosztów postępowania, ponieważ 

koszt samego nośnika, na którym zostanie umieszczone cyfrowe odwzorowanie pisma 

procesowego, z racji obowiązku jego stosowania, w myśl art. 98 k.p.c., stanowi koszt niezbędny 

do celowego dochodzenia prawa i celowej obrony. W konsekwencji, ustawodawca w ten 

sposób na stronę przerzuca ciężar ponoszenia części kosztów administracyjnej obsługi 

postępowania cywilnego, co w prostej linii prowadzi do podwójnego obciążenia strony 

procesu korzystającej z pełnomocnika, takimi kosztami. W doktrynie wskazuje się, że 

ustalony w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych system opłat sądowych jest 

zryczałtowanym ekwiwalentem opłacanym przez stronę za udzielenie przez państwo usługi 

publicznej, jaką jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości (P. Feliga [w:] M. Uliasz, P. Feliga, 

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, wyd. III, Warszawa 2020, art. 

2.). W konsekwencji, skoro powód ponosi opłatę już na wstępie, uiszczając opłatę od pozwu lub 

innego pisma, które opłacie podlega, a pozwany w wypadku przegrania tej sprawy, to obciążenie 

strony dodatkowym ciężarem związanym z administracyjną obsługą sprawy nie znajduje 

żadnego uzasadnienia. 

7. Na uwadze mieć należy również ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych i fakt, że zarówno sądy jak i strony postępowań powinny już skupić się na 

przygotowaniach do wdrożenia tego docelowego, przyszłościowego i nowoczesnego 

systemu, a nie na wprowadzaniu anachronicznych i jednocześnie kosztownych rozwiązań 

tymczasowych. Po przejściu do docelowego systemu doręczeń elektronicznych, zarówno 

kancelarie prawne, jak i sądy zostaną z niepotrzebną infrastrukturą techniczną. 

8. Warto poruszyć także aspekt ekologiczny. Zmiana proponuje wprowadzenie na masową skalę 

wykorzystania nieekologicznych nośników danych (zwykle tworzywa sztuczne lub 

elektronika).  

9. Należy zwrócić uwagę na liczne i skomplikowane aspekty związane z ochroną danych osobowych, 

a także przechowywaniem nośników danych (w tym koszty archiwizacji / niszczenia).  

10. Można spodziewać się licznych utrudnień w rozpoznawaniu spraw, w sytuacji, gdy sąd na jakimś 

etapie postępowania rozpozna brak zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową pisma 

procesowego.  



 

 

11. Wydaje się jednocześnie, że kancelarie prawne nie są do tej zmiany przygotowane 

technologicznie. Obecnie wykorzystywany sprzęt komputerowy wyszedł już z ery, w której 

standardem było umieszczanie w komputerze chociażby czytników i nagrywarek CD/DVD. 

Nabycie takiego sprzętu wymagałoby czasu oraz wiązałoby się z dużymi nakładami kosztów, co 

w kontekście 14-dniowego okresu vacatio legis istotnie narusza interesy stron reprezentowanych 

przez pełnomocników profesjonalnych, tym samym wpływając na ograniczenie ich 

konstytucyjnego prawa do wymiaru sprawiedliwości. Co więcej, nagrywanie danych na nośnik 

jest o wiele bardziej pracochłonne niż wydruk pisma.  

12. Problem stanowi również brak uszczegółowienia, czym jest cyfrowe odwzorowanie pisma 

procesowego. W szczególności, czy jest to pojęcie tożsame z pojęciem pisma w postaci 

elektronicznej, o którym stanowi np. art. 132 § 1 (3) k.p.c. Czy jest to skan podpisanego pisma, czy 

jego wersja w formie edytowalnej, a może zwyczajne zdjęcie pisma w formacie .jpg, jak również 

czy odwzorowanie pisma ma nastąpić w jednym pliku, czy może mieć formę wielu plików oraz 

wielu załączników. Ten ostatni sposób może służyć celowej obstrukcji procesowej. 

13. Brak wytycznych co do formatu plików przekazywanych na nośnikach danych (z podpisem  

i jakim, czy bez / jeden plik czy wiele / szyfrowane czy nie / czy na jednym nośniku zawarte mogą 

być pliki obejmujące kilka pism kierowanych w danym dniu do danego sądu) może rodzić liczne 

trudności w praktycznym funkcjonowania zarówno po stronie kancelarii prawnych jak i sądów. 

 

Mając na uwadze powyższe, dołączanie do pisma odpisu pisma w wersji elektronicznej wraz  

z cyfrową wersją załączników w postaci zapisu na płytach CD/DVD lub pendrive wydaje się 

stanowić anachronizm i nie rozwijać deklarowanej elektronizacji postępowania, stąd 

postulujemy skreślenie art. 15zzs9 ust. 6.  

 

Pod rozwagę poddajemy umożliwienie pełnomocnikom w Portalu Informacyjnym dołączanie plików do 

konkretnych spraw, np. z dokładnym opisem czego dotyczy pismo. Warto zważyć, że strona rządowa 

ma doświadczenie i możliwości w tym zakresie, gdyż chociażby system EPUAP działa sprawnie. 

 

W dalszej kolejności wskazujemy na inne, znacznie bardziej użyteczne i przyszłościowe 

rozwiązania, jak w szczególności możliwość przesyłania pisma procesowego i jego załączników  

z wykorzystaniem rozwiązań sieciowych / chmurowych. Zarówno sądy jak i strony postępowania 

mogą „wystawiać” bezpieczne lokalizacje sieciowe, na których zamieszczane mogą być pliki zawierające 

pisma procesowe. Możliwe są liczne proste rozwiązania, przy zastosowaniu których sądy nie będą miały 

trudności w identyfikacji pism procesowych przesłanych tą drogą z pismami przekazanymi w formie 

papierowej.  

 

6.  Zbyt krótki okres vacatio legis 

(art. 7 Ustawy)  

 

Zawarty w Ustawie podstawowy termin 14 dni, po upływie których ustawa (w omawianym powyżej 

zakresie) wejdzie w życie, jest w ocenie ZPF zdecydowanie zbyt krótki.  

 

Jak wskazano powyżej, zaproponowane zmiany wymagają zmiany organizacji pracy profesjonalnych 



 

 

pełnomocników, przeszkolenia personelu (w tym sądów), czy stworzenia odpowiednich procedur 

działania, wobec czego zaproponowany okres vacatio legis powinien zostać zdecydowanie wydłużony. 

 

Licząc na uwzględnienie zaprezentowanych powyżej postulatów oraz zapewniając o dyspozycyjności 

ekspertów ZPF dla Panów Przewodniczących oraz pozostałych Członków Wysokich Komisji  

w przypadku potrzeby jakichkolwiek wyjaśnień lub uzupełnień w przedmiotowej sprawie, pozdrawiam  

i pozostaję  

 

z wyrazami szacunku, 

 

Marcin Czugan 

 

 

Prezes Zarządu 


